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Doel van de studie 
Het doel van de studie is het valideren van de bruikbaarheid van de COVID-19 Antigeen detectie kit 
voor niet-professioneel gebruik. Deze validatie bevat nasale swab monster collectie, monster 
bereiding, monster testen, resultaat interpretatie en de begrijpelijkheid van de handleiding. 
 

Tijd van de studie en de locatie: 
Fabrikant:  New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. 
   Kamer 1606, verdieping 16, gebouw 5, 688 Bin’an Road, 
   Changhe street, Binjiang regio, Hangzhou city, 
   Zhejiang Province, P. R. China 
   Startpagina: https://www.new-gene.net/ 
   Tel: (+86)0571-56515020 
   Telefoon: +(86) 15942698599 (24 uur) 
   E-mail: marketing@new-gene.com 
Product naam:  COVID-19 Antigen Detection Kit 
Referentie nummer: COVID-19-NG08 
Test componenten: 1. Test kaart (verpakt in aluminium verpakking) 
   2. monster extractie buis (voor monster bereiding) 
   3. buis dopje 
   4. bemonstering swab (voor nasale bemonstering) 
Waarvoor bruikbaar: Kwalitatieve detectie van het SARS-CoV-2 nucleocapside proteine antigeen in 
   nasale swab monsters. 
Principe:  Snelle immunochromatografische test 
Reactie tijd:  15 tot 30 minuten 
Manier van bewaren: 2 tot 30 graden, probeer zonlicht te vermijden 
Lot nummer:  20201203-01 
Vervaldatum:  02-12-2021 
 

Studie participanten 
144 vrijwillige participanten die geen medische achtergrond hebben, of ervaringen met gebruik van in 
vitro diagnose, werden benoemd tot niet professionele gebruiker en gerekruteerd voor deze studie. 
Er is geprobeerd een zo groot mogelijke balans te krijgen in de leeftijd en seks. Hieronder is te zien 
welke participanten er mee hebben gedaan aan het onderzoek: 
Participanten in groepen gedeeld door leeftijd 
 

leeftijd vrouw man totaal 

7-20 jaar oud 9 11 20 

21-30 jaar oud 10 11 21 

31 - 40 jaar oud 9 10 19 

41 - 50 jaar oud 12 11 23 

51 - 60 jaar oud 10 10 20 

61 - 70 jaar oud 12 11 23 

71 - 85 jaar oud 9 9 18 

totaal 71 73 144 
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Participanten in groepen gedeeld door opleiding 

opleiding vrouw man totaal 

basisschool 19 22 41 

junior middelbare school 11 12 23 

middelbare school 23 24 47 

universiteit 12 10 22 

afstuderende 6 5 11 

totaal 71 73 144 

 

Methode 
Een test locatie is gemaakt voor simulatie thuis gebruik scenario’s. In de kamer stond een tafel, een 
stoel en een lamp. De participanten zijn uit elkaar gehaald om een alleenstaand milieu te creëren. Aan 
elke participant werd het product en een kopie van de handleiding gegeven. De participant moet de 
handleiding lezen en de test alleen uitvoeren. Er is geen tijds limiet voor een test, en het gaat door tot 
de participant klaar is met de test, of de test terug geeft zonder dat de participant er klaar mee was. 
Een data manager was aanwezig op de test locatie om de testprocedures te observeren, om potentiële 
fouten te voorkomen. 
Na elke test werden de participanten gevraagd naar hun gebruik ervaring en mening over de 
duidelijkheid van de handleiding.  
 

Resultaten 
Observaties van de data manager: 
Na bepaalde tijd doornemen van de handleiding hebben alle 144 participanten ongeacht leeftijd of 
opleiding succesvol de test kunnen uitvoeren op de testlocatie. Geen vals positieve of invalide test 
resultaten zijn er uitgekomen en alle participanten hebben hun test resultaten goed geïnterpreteerd. 
na de eerste keer testen, 67 (46,5%) van de participanten hebben de test uitgevoerd binnen 30 
minuten, en alle participanten hebben de test uitgevoerd binnen een uur.  
 

NO. vragen Opties samenvatting 

1 
Zijn de instructies voor het gebruik van de COVID-

19 Antigeen Detectie kit duidelijk voor jou? 

1. De instructies waren 
makkelijk en duidelijk te 
gebruiken 

116 80,60% 

2. verward over bepaalde 
elementen van de instructies 

28 19,40% 

3. ik begreep de instructies niet 0 0,00% 

2 
Lukte het om de COVID-19 Antigeen Detectie kit 

te gebruiken? 

1. Ja 144 100,00% 

2. Nee 0 0,00% 

3 
Heeft u de resultaten kunnen interpeteren van de 

COVID-19 Antigeen Detectie kit? 

1. Ja 144 100,00% 

2. Nee 0 0,00% 

4 
Hoe zou u uw ervaring omschrijven met het 

opvangen van het monster en het bereiden van 
het monster? 

1. Makkelijk uit te voeren 116 80,60% 

2. verward tijdens het 
uitvoeren 

28 
19,40% 

3. moeilijk uit te voeren 0 0,00% 

4. niet uit te voeren 0 0,00% 
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5 
Hoe zou u uw ervaring omschrijven van de COVID-

19 Antigeen Detectie Kit 

1. Makkelijk te gebruiken 116 80,60% 

2. verward tijdens het 
gebruiken 

28 
19,40% 

3. moeilijk te gebruiken 0 0,00% 

4. niet te gebruiken 0 0,00% 

6 
Hoe betrouwbaar vindt u de COVID-19 Antigeen 

Detectie Kit? 

1. betrouwbaar 144 100,00% 

2. redelijk betrouwbaar 0 0,00% 

3. onbetrouwbaar 0 0,00% 

7 Hoe lang duurde uw uitvoering? 

1. 30 min of korter 67 46,50% 

2. 30 min tot een uur 77 53,50% 

3. een uur of langer 0 0,00% 

8 
Vond u de uitvoering van de COVID-19 Antigeen 

Detectie Kit leuk? 

1. heel leuk 128 88,90% 

2. beetje leuk 16 11,10% 

3. niet echt leuk 0 0,00% 

4. niet leuk 0 0,00% 

9 
Zou u de COVID-19 Antigeen Detectie Kit thuis 

gebruiken? 

1. Ja 144 100,00% 

2. Nee 0 0,00% 

 
De 144 deelnemers hebben vooral positieve feedback gegeven over de test en over de begrijpelijkheid 
van de handleiding. Een aantal deelnemers gaven aan verward te raken tijdens de afname stappen, 
vooral over de foto van de neus swab afname. In de volgende versie van de handleiding wordt de 
afbeelding aangepast. 
 

Conclusie 
In deze studie is de bruikbaarheid van de COVID-19 antigeen detectie kit gevalideerd met 144 niet-

professionele personen, die een kruis-sectie van de populatie representeren. De jongste deelnemer 

was 7 jaar oud en de oudste 85 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers de test 

procedure begrijpen, sommige konden zelf alleen aan de hand van de afbeelding de test al uitvoeren. 

Alle deelnemers hebben laten blijken dat ze de test thuis zouden afnamen. 

Hierom kan de COVID-19 antigeen detectie kit aanbevolen worden wat betreft de bruikbaarheid voor 

personen en thuis-afname en het is veilig voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Bijlage  
Hieronder in de antwoorden op de vragen zijn hier te zien 

Tabel 1 zijn de ruwe gegevens van de klinische proef te zien. Het resultaat van de sneltest en de 

antwoorden op de vragen zijn hier te zien 

Tabel 1: Ruwe gegevens van de klinische proef. 
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